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Adonis mia frat” kara, 
instigis min, eĉ kun ploro, 
al sinseva, malavara, 
por “HELECO” kunlaboro, 
Li petegas, kvazaŭ bubo, 
per la poŝto, telefone. 
Kelkfoje, dum noktinkubo, 
kaj alifoje, persone. 
Ombron lian mi eĉ vidas 
ĉe la pordo, ĉe l'balkono. 
Ĝi sur skribmaŝino sidas, 
Kuŝas sub la bulkrajono. 
Nur inter mi kaj l'edzino 
Kuŝi ja ĝi ne kuraĝas. 
(Anstataŭas ĝin Destino: 
Mi jam certe multe aĝas). 

Sed alvenis Minspiro benita, 
Mi eskapis el tia teruro, 
Kaj jen estas, tutfreŝe bakita, 
Nova speco de “litera-turo”               



  

Kvankam ne tre akurate, jen ni denove estas kun Vi. Hodiaŭ ni informos 

pri la aktivaĵoj de nia GRUPO ESPERANTISTA JOVELLANOS dum la du lastaj mo~ 

natoj: Marto kaj Aprilo. 

: La unua el tiuj du monatoj estis la plej fruktodona rilate novaĵojn en 

nia Esperantista vivo. S-ro Uwe Joachim Moritz, gimnazia instruisto pri his- 

torio kaj franca lingvo en Stolberg (F.R. Germanio), redaktoro kaj eldonan~ 

to de la revuo ETNISMO, loĝis en Oviedo de la 5-a ĝis la 24-a de Marto. Li 

estis en la gimnazio "Alfonso la II-a" por konatiĝi kun la hispana instru-- 

sistemo. fensa pri unu el tiuj malmultaj "Esperantistoj, kiuj parolas Espe- 

ranton", Bonhumora, li vigle, flue kaj lerte parolas Esperanton. Estis vera 

plezuro lin aŭskulti. La 6-an de Marto li jam vizitis nian Grupon; en la 98 

li kontribuis al pliriĉigo de la koncerna klaso pri Esperanto, en nia sidejo.. 

per prezentado de diapozitivoj pri la germana regiono, kie li loĝas. Ĉe ĉiu 

diapozitivo li donis oportunajn klarigojn spicitaj de bonhumoro kaj ŝerco”. 

Tiu ĉi vespero estis instrua kaj tre interesa por ĉiuj ĉeestantoj. S-ro mo- 

ritz ne nur estas Esperantisto, sed ankaŭ poligloto; kaj li grave helpis ni= 

an een cin laboron per parolado en Kastilia lingvo pri Esperanto, ĉe 

la loka sidejo de la grava kultura asocio"Centro Asturiano de la-Habana". 

Ankaŭ en tiu lingvo li montris sian oratoran kapablon. Tiu menciita parola~- 

do okazis la 15-an de Marto. Je la 19-a, en fama restoracio je kelkaj kilo- 

metroj de Gij6n, ni festis la ĉeeston de s-ro Moritz per komuna tagmanĝo de 

tipa kaj bongusta asturia "fabada", kiu disvolviĝis en esperantista, gaja - 

kaj amikplena etoso. Kompreneble, ankaŭ la restado de s-ro Moritz en Asturio 

havis finon; la 22-an li denove vizitis nian sidejon por nin adiaŭi. Ĝis la! 

Alia gesos naveja estas la fakto, ke ekde la 288de tiu sama marta mona- 

to, nie s-ano Antonio Román Canton, instruisto, en tiu Nacia Kolegio "Sagrado 

Corazón" kaj por infanoj de la 48 Kurso pri Baza Edukado, instruas Esperan -: 

ton po unu horo ĉiusemajne. a 

En Aprilo niaj aktivaĵoj estis tiuj kutimaj ekde oktobro, t.e.: regulaj 

kunvenoj de la OKK, jam preskaŭ tiutagaj!, kaj daŭrigo de la Kurso pri Espe- 

ranto.



ĤANNA SENEŜ (Teatraĵo) daŭrigo 

kiom kara estas por la judanoj tiu tero. 

Roja: Cu 81 estis tiom prudenta? 

La patrino: Mi ne komprenas vian demandon. 

fojas Mi demandas ĉu ŝi forlasis Hungarion por savi sin mem? 

La patrino: Ŝi kredis ke por la juda junularo ekzistas futuro nur en ĝis tero. 

RoJa: Kaj ŝi estis preta ¡forlasi vín pro tio ĉi? 

La patrino: Ho, ne; ne. Es estis tre ligita al mi, Ŝi kredis ke ankaŭ mi iros tien. 

Roja: Kiel? 

La patrino: Ŝi multe klopodis atingi permeson je enmigro por mi, Sed post la milit- 

konkero ~ oni komprenas ke estas ne eble feri iom pli.... la judanoj estas 

enkondukitaj nun al aliaj lokoj.... 

Roĝa: Kiuj estis ŝiaj kontaktoj kiem ŝi estis ĉi-tie? 

La patrino: Mi ne komprenas. 

Roda: * Ĉu 8i kontaktis kun partio, aŭ organizo.... 

La patrino: Ho, ne. Ĉiuj ŝiaj kontaktoj estis kun lernantoj, =— amikoj 

de la familio.... 
La detektivo: Ĉu vi scias kie ŝi troviĝas' nun? 
La patrino: Sed mi ĵam diris ĝin al vi. Mi ne komprenas kial vi des al mi tiom 

pri Ĝi...» a 

La detektivo: En kiu loko de Palestino ŝi troviĝas nun? 

La patrino; En vilaĝo de fiŝistoj. Estas nomata "Ŝedot-jam" (weraj-Kanpoj). 
La detektivo: Ĉu ŝi laboras en fiŝkaptado? 

La patrino: Ne, en terkulturo. 

RoJas Ĉu post tiom da sukceso en la lernado, laŭ vi diris? 

La patrino: Jes. Tiel volis ŝi. Sed kiun intsreson vi havas pri tio ĉi? 

Roja: Cu ankaŭ kiam 81 estis ĉi tie Si dezíris labori en agrikulturo? 

La patrino: Ne. Ŝi kalkulis esti instruistina, verkistino, poetino.... glora eston- 

a to estis antaŭ ŝi, sinjoroj 

Roja (eksplodas lia rido); Ho, jes! 
La patrino: Vi ne kredas el mi.... jes, tamen vi ne konas Sin.... tial ne surpri- 

zas min. - 

Rodas - Cu vi ricevis de Si leterojn last-tempe? 

La patrino: Ekde kiam alvenis la germanoj, neniun komunikon.... 

La detektivor Ĉu vi havas la lastan leteron kiun vi ricevis de ŝi? 

La patrino: Jes. Precipe mi gardas ĝin, 

La detektivo: Ĉu vi povas montri ĝin al ni? 

La patrino (al Roĵa): Sinjoro oficiro, eble vi povos diri al mi kio estas tiu ĉi 

esplorado, Se vi ĉiuj kalkulas porti min al la judan-koncentrejoj, mi le- 

viĝos kaj iros. Wia tuta familio jam estas tie. 

Roja: ' Ĉu via filino ne skribis al vi pri aliaj aferoj en kiuj ŝi okupiĝis? ' 

La patrino: Ŝi multe amis ŝian laboron, sinjoro. 

Roja: Kaj vi certigas ke ŝi daŭrigas en tiu Ŝia laboro ankaŭ last-tempe? 

La patrino: Mi ne scias.... sed pro kio ĉiuj vi demandas pri ŝi? 

RoJa: Kaj ĉu ŝi ne eliris el Palestino? 

La patrino (terurita dum momento, iom poste ŝi Fidataaĵi Kaj kien ŝi povas iri? 

' Ŝi estas feliĉa tiel 
Roja: Ĉu vi estas certa pri tio? kaj ĉu vi estas preta Juri ke ĉiuj la vortoj 

kiujn vi' deklaras nun —- estas ĝustaj? 

La patrino (terurita): Dio! Diru al mi, kion ĉiuj vi deziras de mi? Vi devas diri 
al mi pri kio vi kulpigas min! 

Roja: Ĉu vere vi ne scias kie estas via filino nun, Sinjorino Sene8? (la patri- 
no time rigardas lin) se jes, mi malkovros ĝin baldaŭ.... (li premas la 
butonon kiu estas sur la tablo)



La pordo malfermiĝas kaj du policistoj enkondukas Ĥannan. Ŝia hararo estas senorda, 

kaj estas signaloj de malmolaj torturoj en ŝia vizaĝo kaj korpo. La petrino posten- 

igas ŝian kapon kaj rigardas ŝin, 

La patrino (krias paniks)sc:Annĝoj 
Ĥanna (sin forjetas perforte el la manoj de la policistoj al la patrino); Panjo! 

(ploranta 8i falas sur la kolo de la patrino) 

Dum longa momento ili ambaŭ staras tiel, kaj la aliaj staras malapude. 

Roĝa: Se la vivo de via filino estas kara al vi, Sinjorino Sene8, diru al ŝi ke 

ŝi malkovru ĉion kion ŝi scias. Kaj se ne ~ vi vidas ŝin lastfoja. 

Li faras signalon el la aliaj por eliri, Ili kver forlasas la ĉambron. 

La patrino: Annjo - Kial? 

Ĥanna: Wi petas pardonon, panjo, pardonu vi. 

La patrino: Dial mato 

Ĥanna: Ne, panjo. Mi ne povas diri al vi. Alvenos tago en kiu vi komprenos ĉion. 

La patrino: Kia terura vidi vin Ĉi-tie, nun. 

Ĥanna: Le ideo estis bona, kredu min, 

La patrino; I11 torturis vin, Annjo. 

Hanna: Ne, ili faris al mi nenion. Vi suferas multe, panĝo.... 

La patrino: Mi estis feliĉa, ĉer mi sciis ke vi estis tie, malproksime de ĉio-ĉi. 

(ili embaŭ rigardas unu la SO, kun terura doloro) Ĉiutage 314 prenis el 

tie Ĝi, Annĝo,,.. 

has Ĉu ankaŭ vi.... panjo? 
La patrino: Ankoraŭ ne tuŝis min ili, Annjo.... mi ankoraŭ loĝas ĉi-tie, en la ol- 

da heajmo...«. 

Ĥannas Kaj nur nun?..». 

La patrino: Vi komprenis nenion kiem ili iris por aresti min. 

Ĥannas (post silento je profunda doloro) Wi ne povis malfruiĝi, panjo, mi estis 

devigita.... Ĉu vi memoras? foje vi diris al mi ke la tuta mallumo ne po- 

vas estingi unu kandelon, kaj unu kandelo: lumigas la tutan mallumon. .,.. 

La patrino: Ho, se vi scius kia mallumo,... (Si brekumas Sian filinon) vi estas 
tiom juna, mia infanino, tiom juna.... Kial vi faris ĉi-tion? Kial? 

flannat Mi ne povis, panjo, mi ne povis suferi de malproksime, .s.. 

La patrino: Ho, mia Dio, kian malfeliĉon venigis sur vi mem mia filino, kian mal- 

feliĉon,... 

Eniras RoJa kaj la detektivo. La inoj malproksimiĝas unu de la a2ia. 

foJa (al la patrino): Ĉu vi parolis al $i, Sinjorino Sene8? Ĉu 8i estas preta por 

konfesi? (la patrino rigardas la okulojn de Ĥanna kaj ne resporidas. Al Ĥan- 

” na): Ĉu vi estas preta por malkaŝi? (Ĥanna rigardas ŝin patrinon, ne res- 
pondas) Cu vi deziras ke ni mortigos vian patrinon, Ana Sene8? (11 paŭzas 

kaj atendas) ĉi tio estas via lasta renkontiĝo. Forigu ŝin! 

Du policistoj eniras kaj prenas la patrinon. 

La patrino (krias): Kion vi deziras de mia filino? Kion vi deziras de mi? 

La policistoj forigas la patrinon, e 

Ĥanna (krias dolore): Panjo.... 

La detektivo eliras. Roĝa iras tre kolere. 

Rojas Ankaŭ la vivo de vis patrino ne estas kara al vi.... (staras) kaj eble



NOVA SKLAVECO 
me on qu we €e un sp mo e e me am 

Se en la XIX-a jarcento la nigrulo estis la sklavo de la blankulo, 

en ĉi tiuj lastaj jaroj de la XX-a jarcento la blankulo estas la skl- 

avo de la nigrulo. De la "nigra oro", kompreneble. Tio estas, de la 

kruda petrolo kaj ĝiaj derivaĵoj. 

Granda parto de la komfortaĵoj, kiuj karakterizas la okcidentan 

civilizacion havas ĝian originon en la pstrolo kaj se ĝi malaperos 

subite, aŭ ĝia prezo tro plialtiĝos, ni spertus socian malprogreson 

de cent jaroj. 

En la momento ni ne devas timi ĝian malaperon, sed ni estas kons- 

tatante la iom post ioma plialtiĝo de ĝia prezo. Inter la afero de 

la "ayatollah Jomeiny" kaj la kutimaj Mezorientaj konfuzaĵoj, kiuj 

pliintensiĝos pro la fragila paco atingita sur la bazo de milionoj 

da dolaroj fare de la arakidkulturisto Carter, la prezo de la kru= 

daĵoj atingas jam la nubojn. Havi lumon, centran hejtadon kaj ben- 

zinon estos fabelaj luksoj. 

Nur astas du vojoj: aŭ la nacioj malriĉiĝas transdonante la duo- 

non de ĝiaj budĝetoj al la petrolaj landoj, aŭ oni serĉos novajn 

energiajn fontojn. 

Kaj ni trovas alian konfuzaĵon sufiĉa dika; la nuklearaj centra- 

loj. Okazas ke ĉi tiu solvo antaŭkalkulita en la P.E.N., kiuj astas 

la sigloj de la Nacia Energetika Plano, stumblas kontraŭ gravaj obs=- 

takloj. La ekologiistoj aŭ adeptoj je spiri puran aeron protestas 

dirante ke la nuklearaj centraloj kunhelpas al la atmosfera kaj ma- 

ra infekto. La loĝantoj de la regionoj kie devas esti starigitaj ĉi 

tiuj centraloj ankaŭ protestas, ĉar ili ne volas riski iliajn vivojn 

loĝante apud potenca "atombombo", kaj la lastaj okazaĵoj de Harris- 

burg (Usono) certigas tiujn timojn. 

Sa.Mu.Ga.  



- GIDDO DE SANGODONANTOJ - 

mo mi EEEEEEE — BDDDDD., TITITIT 4 
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EEEEEEE popop” Yuu? la» 

1.- Prenu Jurnalon el kiu ajn lundo aŭ mardo. Legu la ciferojn pri gravs vun- 

ditaj personoj, en la hispanaj ŝoseoj, dum la semajnofino. Ĝenerale ĉiam to- 

mas pri pli ol 180. Tiuj, kiuj sukcesas postvivi, tion atingas dank “al sangaj 

transfuzoj. Aldonu 'la ciferojn pri tiuj, kiuj akcidentvundiĝas dum la ceteraj 

tagoj de la semajno. Ĉiu el tiuj viktimoj bezonas sango-donacon el, almenaŭ = 

du personoj. Se ĉi tiuj ciferoj ne ektremigas vin, konsideru ĉu vi estas homa. 

Sed, en la probabla okazo, ke vi angore tremas ĉe tiaj informoj, iĝu sangodo- 

nanto! „Hodi aŭ! 

2.- 45% el la hispanaj mensaj kripluloj, estas tiaj pro la RH sangofaktoro de 

siaj gepatroj. Ili ja povus esti normalaj persmnoj kiel vi mem, se antaŭ ol 

la 24 horoj post ilia naskiĝo, ili estus ricevintaj totalan transfuzon, a? 

infano Jus naskita bezonas du litrojn da sango ĉe tia transfuzo. Triobligu ti- 

un kvanton kaj la rezulto estos la nombro da sangodonantoj bezonataj por ĉiu 

infano. Proskaŭ 400 ĵusnaskitaj beboj, ĉiujare, bezonas tian transfuzon. Kal- 

kulu denove kaj ree konsideru viajn frostektremojn. Kiel vi statas? 

3.- La moderna Ĥirurgio kapablas je mirakloj. En hospitala oporaciejo, de ur- 

bo kun proksimume 200.000 enloĝantoj, oni bezonas ĉirkaŭ 5 litrojn da sango 

ĉiutage. Kelkfoje oni estas devigeta prokrastioi ĥirurgian operacion, kiel 

ajn ŝi estu urĝa, pro manko da sango. En aliaj okazoj, la paciento devas ate- 

ndi ĉe la operacisjo alvenon de sangodonantaj savantoj, kiuj, ĝenerale, ĉiam 

estas la samaj. Ofte, la parencoj de la paciento kulpigas la Sango-Bankon pro 

“manko de antaŭvido", Se vi partoprenus tribunalon, ĉu vi kulpigus la respon- 

deculojn de la Sango-Banko? Ŝ JULIO 

       
Krom ĉi tiu, sinjorino, ĉu via 

Edzo havas alian hobion?    



50 E === 

Malgraŭ la multenombraj internaciaj rilatoj de la nuntempa homaro 

( kongresoj, tutmondaj revuoj, turismo, radiaj elsendoj, k.t.p. ), ankoraŭ 

plejmulto el niaj samtempuloj apenaŭ eksentas la problemon de la helpa lin 

"gvo, aŭ se ili ĝin sksentas, ili estas kontentaj pri la duma solvo al ĝi — 

trovita: la uzado de pluraj naciaj lingvoj, precipe la angla kaj la franca. 

“ES plue, el tia plejmulto-da nepripensemuloj multaj opinias ke la problemo 

de internacia komunikado estas jam fakte solvita per la angla lingvo. 

Aliaj, memorante la estintecon de la okcidenta kulturo, dum kiu — 

la interkomunikado de la klerulero estis perata de la latina lingvo, emas 

“revigligi tiun ĉi por la nunaj rilatoj internaciaj, kredante ke, tial ke — 

ĝi estas preskaŭ neŭtrala, ĝi estus pli facile akceptata tra la tuta mondo 

ol iu ajn lingvo nacia. 

“Sed la komuna difektego de ambaŭ solvoj ( krom aliaj unuopaj kiujn 

mi ne povas konsideri ĉi tie ) estas, videblege, ke la ellerno de tiaj lin- 

gvoj sufiĉgrade por praktikaj. kaj kulturaj celoj estas plurjara tasko pos= 

tulanta pli da -strebado kaj laboro ol la meza nuntempa homo povas al ĝi - 

konsekri.Nur nepre regula lingvo lernebla en plej mallonga tempo povas es- 

ti vera solvo, kaj tiankondiĉonpovas nur havi artefaritaj lingvoj el kiuj 

Esperanto pruvis jam esti la plej taŭga kaj la plej rapide ellernebla. 

monano Fernández a A SAO en po, o 

oooppoL POLO. 

LA M A L E PERO 
HEAR o zan rmo 

En la mondon venis malkontento, 
tra la mondo iras sanga ŝoko. 
Pro fiagoj de nehoma gento, 
nuna vivo ŝajnas kruda moko. 

Ve! Al bombo korpojn kreviganta 
ĝi la homan tiras familion. 
Al la mond' senĉese batalanta 
ĝi permesas daŭre la defion. 

Sur haosa lingva fundamento, 
malfidante unu la alian, 
la popoloj vivas en turmento 
-vivon mornan, tedan, anarkian. 

Forte staras firmigitaj baroj 
inter la popoloj dividitaj. 
Kaj persistos ili dum miljaroj, 
de tenaca stulto subtenitaj!! 

  

Alcibiades G. Meana
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Tiu ĉi kvadrato plena da literoj 

onhavas ses nomojn de trinkaĵojn. 

Serĉu ilin! 

Pro tio vi povis logi horizonta- 

le, vertikale kaj eĉ diuponale — 

en ambaŭ direktoj sed ne trans- 

saltu litorojn, 

dlovoj dekavaliro 

  

  

  

      

Komencante 
NE | NEN| SA 

per la sila- 

TAS | SEN | sa | ES | 10 | po ra(ni gro 

mo | mas | as | san] mo | 98» kej 168 
la kavalira 

Ĉio |ĉro = movo en le       

ŝakludo, trovu konatan proverbon. 

  

      

  

SOLVOJ, AL LA AUTAŬAJ ENTGMOJ 

  

kOVOJ D8 KAVALIRO; 
Ofte ĉapo de kam~- 
[pulo kovras kapon 
de safulos. 

IKASTTAJ PROVERBOJ 

BATO DE PATRINO WE [LIO 
LONGE DOLONAS. 1 A|S 

  

'UXU BILDO VALORAS MIL VORTOJ. 

[enas BONB RIDAS LIU LASTA NIDAS, 

ABSLBJO 

1.~ Mesaŝo 2.- Moralo 3.- Rilati 
  

.— iemoro 5.- Litero 6,- Motivo 

7.= Roduto 8,- Dotala       

   
prensas 

GARIO,~Oxaze de la "Interaacia Jal 
ro da la Infano 1.979", proklamita — 
da UNO, ni aranfas urban ekspozicion. 
per revuoj, Jummaloj, albunoj, ilus 
tritaj kartoj, infanaj desegnaĵoj, —iW 

fotoj „» pri la vivo kaj revoj de 4 
la infino en la mondo, 

rialoja bonvolu sendi ali 
PO>S3OCIBLO "Progreso",n.k. 51 
Tramiboĝ 5130, BULGARIO, 

etopreno estos rekompencita. 
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abelej 
1) Ebona teguanto kun balustrado, 

?) Kristaleca blanka dolĉa substanco konsistanta e) karbono, hidro 
geno kaj oksigano, kaj ekstraktata el diversaj vegetaĵoj, preci, 
pa el kano kaj el beto. 

3) Agadi ŝerce, sondisciplina, kontraŭ la reguloj da bonkondukto, 

2 Aparato uzata por transform fuspacan energlon en meñanikan a- 
norglon: eloktra, gasa, benzina, k.a. 

5) Solida aŭ duonsolida organika substanco anorfa, solvebla en sta 
ro, aŭ alkoholo, sed ne en akvo, 

6) Malpura aŭ difektita loko sur to: grasa, Inka, k.t.p. 

7) Rilata al portado do prokstguno 29 tagoj, dun Kiu la luno faras 
komploton rivoluon ĉirkaŭ la tero. 

  
   


